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Online netwerkbijeenkomst Voedselbossen in
Den Haag

Een Haags bos of park vol met eetbare planten, bomen en struiken, dat klinkt toch geweldig?

Een voedselbos is een plek waar veel verschillende gewassen groeien en waar veel leven is. Je

kan er even ontspannen en wat lekkers plukken om op te eten. 

Jan Morsch, ook bekend van Tuinen van Mariahoeve en Compostbakkers, is bezig met het

opzetten van een voedselbos in het noorden van Den Haag. En bij Pluk in Madestein is Eveline

de Heij, ook bekend van Haagse Honing en Haags Zaad, een voedselbos aan het opzetten.

Tijdens de netwerkbijeenkomst vertellen ze je er meer over deze projecten! Tom Voorma,

van Stadslandbouw Den Haag, is er ook bij. Hij vertelt hoe Gemeente Den Haag dit soort

initiatieven ondersteuning biedt.

Ben jij zelf bezig met een groen of duurzaam project in Den Haag? Dan is dit ook hét moment

om het te delen op de virtuele 'zeepkist'. Je krijgt 5 minuten de tijd om jouw idee bekendheid te

geven. Vermeld in je aanmelding als je jouw idee wilt pitchen.

De online netwerkbijeenkomst vindt plaats op 25 februari van 17.00 tot 18.30 uur. 

Bekijk het evenement

Klik hier om je aan te melden

⏲

https://duurzaamdenhaag.pr.co/
https://duurzaamdenhaag.nl/dit-zijn-we/blog/de-tuinen-van-mariahoeve-verbinden
https://decompostbakkers.wordpress.com/
http://haagsehoning.nl/
http://haagsehoning.nl/
https://stadslandbouwdenhaag.nl/
https://duurzaamdenhaag.nl/evenementenkalender/netwerkbijeenkomst-voedselbossen
https://m6.mailplus.nl/wpu2d3GfgwSe-1098-260708-test-1


Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij
bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan
de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone
energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie
van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en
ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen! 
www.duurzaamdenhaag.nl
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